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 دهیچک

خدمت رفته و  انیدانشجو نیب یسازمان یشهروند یبروز رفتارها یا  سهیمقا یحاضر با هدف بررس پژوهش

بوده و جامعه  یحیتشر ختهیآم یها خدمت نرفته صورت گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش انیدانشجو

 734نفر خدمت نرفته و  271نفر ) 300تعداد  انیم نیپسر دانشگاه تهران بود که از ا انیانشجوشامل د یآمار

نفر از  70تعداد  یفیک یها داده ی. جهت گردآوردیانتخاب گرد یعنوان نمونه در بخش کم نفر خدمت رفته( به

سشنامه استاندارد رفتار از پر یمصاحبه به عمل آمد. در بخش کم ها آنخدمت رفته انتخاب و با  انیدانشجو

 یاز مصاحبه بدون ساختار جهت گردآور یفیو در بخش ک (7110همکاران )پودساکف و  یسازمان یشهروند

اند نسبت  را گذرانده یکه خدمت سرباز یانیپژوهش نشان داد دانشجو یبخش کم یها افتهیها استفاده شد.  داده

و آداب  یوجدان کار ،یرا بخصوص در ابعاد جوانمرد یشتریب یسازمان یشهروند یرفتارها انیدانشجو ریبه سا

باعث پرورش  ینشان داد دوره خدمت سرباز یفیک یها داده لی. تحلدهند ینشان م خوداز  یاجتماع

 تیتقو ،یخودکنترل شیافزا ،یتیشخص یپختگ ،یریپذ تیمسئول ،ها سختیمانند تحمل  یمثبت یها صهیخص

 انگریب ها، افتهی یحاصل از تطابق همگون جینتا نی. همچنشود یم یریپذ و نظم یشناس وقت ،ینید یباورها

جهت باالتر بودن سطح  یکاف نییکه خود تب پژوهش بود یفیبخش ک یها افتهیبا  یبخش کم یها افتهیمطابقت 

 خدمت رفته را ارائه داد.  انیدانشجو یشهروند یرفتارها

 .دانشگاه تهران انیدانشجو ،یمت سربازخد ،یسازمان یشهروند یرفتارها :یدیکل یها واژه
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 7مقدمه

 درنقش را  نیشتریب ،یسازمان یها هیسرما نیاز ارزشمندتر یکیعنوان  به یانسان یروین

 یها وهیش یریکارگ با به رانیو مد ها سازماناساس امروزه  نی. بر همداردسازمان  کی تیموفق

 یرویتوجه به ن ن،یبنابرا ؛ارندد را یانسان یروین نیو ماهرتر نیبهتر بجذ در یسع ،فمختل

 (.7311رضاپور میرصالح، سلطانی و نصوحی، ) باشدسازمان  کی تیضامن موفق تواند می یانسان

کرده  جلب خود به را بسیاری توجه امروزه که انسانی نیروی ارزشمند های ویژگی از یکی

 های کمک از های مجموعه سازمانی، شهروندی رفتار باشد. می سازمانی شهروندی رفتار است،

 فضیلت مدنی و جوانمردی، تواضع ی،شناس فهیوظ دوستی، نوع مانند کار محیط فردی شاغل در

محیط  شناختی روانیک نوع رفتار سازمانی در حفظ و بهبود بافت اجتماعی و  عنوان به که است

رسمی  طور بهوده و . انجام این رفتار اختیاری بکند میکار نقش دارد و از عملکرد شغلی حمایت 

و در صورت انجام چنین  شود ینمدر شرح وظایف شاغل و ارزیابی عملکرد او به آن اشاره 

بیطالی و  زاده کاظمبه نقل از  7310علیزاده، ) گیرد ینمرفتارهایی، شاغل مورد قدردانی قرار 

نامبرده  (. از رفتار شهروندی سازمانی تحت عنوان دارایی ناملموس سازمان7318همکاران، 

ی اصلی یک ها هیسرما عنوان به(. مطالعه نقش کارکنان 2020، 2تفرا و هونساکر) استشده 

و  3هارت) استی اخیر بیشتر شده ها سالسازمان برای دستیابی به اهداف سازمانی، در 

شهروندان سازمانی بهتری داشته باشند باید کارکنان  ها سازمان(. برای آنکه 2071همکاران، 

(. مطالعات نشان 2070، 4کونینگ و کلیف) کنندتشویق  فرا نقشبرای بروز رفتارهای  خود را

کارانه مانند رفتار شهروندی سازمانی، بهبود جو سازمانی، بهبود  داده است که رفتارهای هم

، 0پراودفوت و کای) دارد به دنبالکیفیت زندگی کاری، تعهد شغلی و رضایت شغلی کارکنان را 

2074.) 

                                                                                                                                       

ب وده و   یدوره خ دمت س رباز   تی  فیو ک تیاز کم یپژوهش جدا نیا یها افتهیالزم به ذکر است که  .7

 باشد. یم یمتک ینبود دوره خدمت سرباز ایصرفاً بر بود 

2. Tefera   & Hunsaker 

3. Hart 

4. Koning   &  Kleef 

0. Proudfoot    & Kay 
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 یخوب به را انتظار خود مورد وظایفتنها  نهامروزی نیازمند شهروندانی هستند که  جوامع

 بیشتر چه هر رشد و توسعه اقتصادی به طریق این از و رفته فراتر نیز آن از بلکه دهند می انجام

این رفتارهای فراتر از نقش که در ادبیات مربوطه  رود انتظار می .نمایند می کمک ی خود جامعه

های  (، در سایه آموزش7188ارگان، ) شود رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می عنوان به ها نآاز 

ی دوره خدمت سربازی شکوفا شده و از این طریق زمینه رشد و تعالی یک ررسمیغرسمی و 

 جامعه فراهم آید.

در  ها آنتواند چنان اثرات مثبتی بر شخصیت افراد بگذارد که  دوره خدمت سربازی می

های زندگی با  تری عمل نمایند و در برخورد با دشواریموفق طور بهاحل بعدی زندگی خود مر

های محکم یک کشور  تواند به تشکیل پایه که این خود می عقالنیت بیشتری تصمیم بگیرند

چنین افرادی در مقابل تهدیدهای بیرونی کوتاه نیامده و تا موفقیت حاصل  چراکهکمک کند؛ 

شک اثرات مثبت سربازی فقط به  کنند. بی خود مقاومت می های ارزشاع از نشود در راه دف

چنین افرادی در زندگی شخصی خود نیز  رود یمسطوح کالن محدود نخواهد شد و احتمال 

 صرفاًآوری،  . البته تاببخشد یمی افراد را نیز بهبود آور تابباشند. دوره سربازی  تر موفق

نیست بلکه شرکت  دکنندهیتهدیا شرایط  ها بیآسایط ناگوار و مقاومت و پایداری در برابر شر

آوری را توانمندی فرد در برقراری  توان تاب باشد. می سازنده و فعال در محیط پیرامونی می

روانی در شرایط خطرناک دانست که این امر در دوره خدمت سربازی محقق  -تعادل زیستی

 گردد. می

شود و این مهم از جایگاه  که باید توجه نمی طور آنزی در جامعه ما به مقوله خدمت سربا

های منفی خدمت سربازی را در  جنبه صرفاً، مردم گرید یعبارت بهباشد.  مناسبی برخوردار نمی

کم هم نیستند، غفلت شده است. از طرفی دیگر،  که آنی مثبت ها جنبهبینند و از  جامعه می

اجباری و ) سربازیدارای دوره خدمت  که ان رهای جهدر ایران بلکه در بسیاری از کشو تنها نه

به این مهم توجه کافی مبذول نشده است، به این معنی که به میزان بسیار  ی( هستندراجباریغ

و این امر  کمی مورد توجه قرار گرفته و لذا ادبیات بسیار اندکی در این زمینه تولید شده است

ه مقوله سربازی را فراهم آورده و به تبلیغات سوء خود یکی از دالیل عدم شناخت کافی نسبت ب

لذا، با توجه به آنچه گفته شد محققین بر آن شدند تا در خصوص  علیه آن دامنه زده است.

تا از این طریق  خدمت سربازی در میان دانشجویان دانشگاه تهران پژوهشی به عمل آورند
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ن به تولید ادبیات سربازی در این شناخت بیشتری نسبت به این مقوله فراهم آمده و همچنی

باشد که آیا بین بروز  بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر این می ؛زمینه کمکی شده باشد

 و نزاکت کاری، وجدان دوستی، نوع جوانمردی،) آنهای  رفتارهای شهروندی سازمانی و مؤلفه

اس با دانشجویان خدمت در میان دانشجویان خدمت رفته دانشگاه تهران در قی (اجتماعی آداب

داری وجود دارد یا خیر؟ و اینکه گذراندن دوره خدمت سربازی چه اثرات  نرفته تفاوت معنی

 تواند روی یک فرد داشته باشد؟ ایی می سازنده

 

 مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
 رفتار شهروندی سازمانی

به  7183همکارنش در سال  واژه رفتار شهروندی سازمانی برای بار نخست از سوی ارگان و

شدن بین عملکرد نقش و  قائلکار گرفته شد ولی پیش از او افرادی چون کاتز و کاهن با تمایز 

بارنارد با بیان مفهوم تمایل  ها آناز  تر شیپو  80و  10رفتارهای نوآورانه و خودجوش در دهه 

 (.7311برزگر بفرویی، توکلی بنیزی و ) قراردادندبه همکاری، این موضوع را مورد توجه 

تفاوت  .اثربخشی خود نیستند ی بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعه ها سازمان

چراکه در حالت ؛ همکاری خودجوش و همکاری اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است

و سازمان  شده تعییناجباری فرد وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای 

افراد  آگاهانهدر همکاری خودجوش و  که ی، درحالدهد یصرفاً در حد رعایت الزامات انجام م

خود به نفع سازمان به کار  ییها ییبرای شکوفایی توانا راها، انرژی و بصیرت خود  کوشش

پذیری در  گذرند و مسئولیت د. در این حالت افراد معموالً از منافع شخصی خود میگیرن می

امروزه در  .(7380زارعی متین و همکاران، ) دهند نافع دیگران را در اولویت قرار میراستای م

تحت عنوان رفتار  افراد در سازمان ی ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خودجوش و آگاهانه

. شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر شود می یاد 7شهروندی سازمانی

های اضافی و  کارکنان، نظیر پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیترفتارهای متنوع 

                                                                                                                                       

7. organizational citizenship behavior(OCB) 
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علیزاده ) کند میهای سازمانی است، که به عملکرد مؤثر سازمان کمک  پیروی از مقررات و رویه

 (.7381ی، نو شهرا

 7183 سال در همکارانش و اورگان لهیوس به بار اولین برای سازمانی شهروندی رفتار

 به اشتیاق مفهوم بیان با بارنارد وی از قبل ولی ،(2008 ،7هوسام) شد گرفته کار به میالدی

 مورد را موضوع این حمایتی و کارانه هم خودجوش، یرفتارها بیان با کان و کاتز و همکاری

 سازمانی شهروندی رفتار( 7188) 3اورگان (.7111 ،2مورکیسون و ترنیسپید) اند داده قرار توجه

 دهی پاداش سیستم توسط صریح، یا مستقیمطور  به که داند می آگاهانه و خودجوش رفتاری را

 از منظور. دهد می ارتقاء را سازمانی اثربخشیدرمجموع  اما نشده تقویت سازمانی رسمی

 شرح بر مبتنی یا نقش اجباری ضرورت رفتار، این که است آن در بودن آگاهانه وخودجوش 

 نیز آن انجام عدم صورت در و است شخصی انتخاب بر یمبتن عمدتاً رفتاری بلکه نبوده شغل

( 7188) اورگان. (7381سبحانی نژاد و همکاران،  از نقل به) داشت نخواهد دنبال به تنبیهی

 منابع سو کی از رفتاری چنین زیرا پندارد می مطلوب وضعیت نوعی را سازمانی شهروندی رفتار

 کنترل یها سمیمکان به نیاز دیگر سوی از و داده افزایش را سازمان دسترس در و موجود

 بلک و مورمنزعم  به (.2008 همکاران، و 4بیکتون از نقل به) دهد می کاهش را رسمی پرهزینه

 ولی بوده مفید سازمان برای که است رفتارهایی شامل سازمانی، شهروندی رفتار( 7110) 0لی

 طرف از اغلب رفتارها این. تاس نشده گرفته نظر در شغل اصلی عناصر از بخشیعنوان  به

 نیز مستقیمطور  به است ممکن گیرند می صورت سازمانی منابع از حمایتمنظور  به کارکنان

 همکاران و ویگودا (.7388به نقل از شاطری، ) باشند نداشته دنبال به را خاصی شخصی منافع

 از انواعی شامل سازمانی، شهروندی رفتار معتقدند؛( 7317و همکاران،  به نقل از شاطری)

 یها پاداش و ها میتحر به توجه بدون کارمند، که شود می اختیاری و یررسمیغ یها کمک

 .نماید می داریخود ،ها آن انجام از یا و داده انجام را ها آن آزاد فردیعنوان  به و رسمی

                                                                                                                                       

7. Hossam 
2. Turnipseed & Murkison 
3. Organ 
4. Becton 
0. Moorman  &  Blakely 
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 ترین دیکاربر که اند برشمرده را مختلفی های مؤلفه سازمانی شهروندی رفتار برای پژوهشگران

 آداب ،2یدوست نوع ،7جوانمردی بعد؛ باشد که دارای پنج می (7188) اورگان به متعلق ها آن

یک از این باشد که در جدول شماره دو به تعریف هر  می 0نزاکت و 4کاری وجدان ،3اجتماعی

 .ابعاد پرداخته شده است
 (2811) اورگانبر اساس مدل  یسازمان یتار شهروند. ابعاد رف2 ۀجدول شمار

 آن تیو اهم یسرباز

گذارد  یمختلف زندگی فرد اثر م یها نهیسربازی رویداد انتقالی مهمی است که بر زم خدمت

ی اصلی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی  (. سربازان بخشی از بدنه2001مک لین و الدر، )

در کشور و نظم اجتماعی، مدتی را در اختیار نیروهای  هستند که برای ایجاد و حفظ امنیت

                                                                                                                                       

7. Sportsmanship 
2. Altruism 
3. Civic virtue 
4. Conscientiousness 
0. Courtesy 

 تعریف ابعاد

 یدوست نوع
 و وظایف انجام در دانشجویان، دیگر به کمکمنظور  به که باشد می یا داوطلبانه یرفتارها از عبارت

 گیرند. می صورت تحصیلی و دانشگاهی امور یا

 کاری وجدان

 ای شیوه به ،فشانیوظا انجاممنظور  به دانشجویان طرف از که ای داوطلبانه رفتارهای از است عبارت

 مقررات و قوانین از پیروی کار، لمح در حضور ۀنیزم در سازمانی، نقش شده نییتع ملزومات از فراتر

 گیرند. می صورت غیره و

 جوانمردی
 اینکه بدون کار محیط های دشواری و ها سختی تحمل برای دانشجویان شکیبایی از است عبارت

 باشند. داشته شکایتی یا اعتراض رسمی یا شفاهیطور  به

 آداب اجتماعی
 درگیری و مشارکت دهندۀ نشان که باشد می ای داوطلبانه رفتارهایی از عبارت اجتماعی آداب

 .است سازمانی زندگی در دانشجویان مسئوالنه

 نزاکت
 از جلوگیریمنظور  به دانشجویان طرف از داوطلبانه که است های دوراندیشی تمام از عبارت نزاکت

 گیرند. می صورت همکاران، دیگر با ارتباط در کاری مشکالت وقوع
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های متفاوتی از  . این امر در تمامی کشورهای مختلف با اهداف و عبارتگیرند میمسلح قرار 

شود. در گفتن  سرباز داوطلبی مطرح بوده و اجرا می ،یا قبیل خدمت ضرورت، سرباز حرفه

)ره( ینیحضرت امام خم یب اسالمانقال ریبس که معمار کب نیهم یخدمت سرباز تیاهم

 نیقدر عظمت دارد که شخص دوم اسالم نیز سرباز است. نامدارتر سربازی آن"فرمودند که 

ترین سرباز است. همه  ( است و او گمنامالسالم هی)عل نیرالمؤمنیسرباز فداکار در اسالم ام

سربازها را بنویسند اسم سربازهای اسالم هستیم و من امیدوارم که در آن کتابی که بناست اسم 

سرباز اسالم هستید باید  " ندیفرما یم گرید یادر ج شانی. ا"ما را هم به نام سرباز بنویسند

را اسالمی کنید. سرباز در دولت اسالمی مثل سربازان صدر اسالم، باخداست.  در  زتانیچ همه

 خودتانبکنید که  کاری رژیم اسالمی کار، کار خدائی است و سرباز، سرباز خداست و قوی است.

کردند  که سربازی می یحال نیدرع مکه سربازهای صدر اسال طور همانساخته بشوید.  هم 

جمالت، شأن  نیا انیحضرت امام با ب "ند.آورد معنا بجا می تمام وظایف صوریه اسالم را هم به

 یسربازان یعنیم، صدر اسال یشأن و رتبه سربازها که او را هم برد یباال م ییسرباز را تا جا کی

 تیدهنده اهم خود نشان نیکه ا رندیگ یدر نظر م دند،یجنگ یبا کفار م امبریکه در رکاب پ

خدمت  تیاهم تأکیددر  زین ی. مقام معظم رهبرباشد یم شانیاز منظر ا یسرباز و سرباز

است که در جنگ و صلح در  یخدمت واقعاً مقدس یعموم فهیخدمت وظ"فرمودند: یسرباز

آن را  تیاهم دیو هم آحاد جوانان، با ها خانواده همملت و کشور قرار دارد.  یازهایول نصف ا

 یفوق سرباز و سرباز یها دگاهیبه د با توجه 7."بشتابندآن  یسو درک کنند و با شوق و عالقه به

همواره  دیامر با نیبرخوردار باشد. ا یا ژهیاز قداست و شأن و منزلت و دیبا زیدر کشور ما ن

 .ردینظام و مردم کشورمان قرار گ نیموردتوجه همه مسئول

قانون خدمت وظیفه عمومی فلسفه و  7در کشور جمهوری اسالمی ایران به استناد ماده  

 ضرورت خدمت ضرورت سربازی به شرح زیر آمده است:

دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و  -7ماده  

موس مردم وظیفه هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری نا

                                                                                                                                       

 30/01/7318 دفاع مقدّس، ی به مناسبت هفته رانیبه ملّت ا امیپ .7
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باشند و هیچ فرد  اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می

توان از خدمت معاف  وظیفه عمومی را، جز در موارد مطروحه در این قانون نمی دمتمشمول خ

 کرد.

تواند در زمان صلح  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت می 741در اصل  چنینهم

از افراد و تجهیزات فنی نیروهای مسلح در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، جهاد سازندگی 

در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید استفاده کند. پس با توجه به مواد قانونی فوق 

های مهم زیر را بر عهده دارد: دفاع از  مسلح جمهوری اسالمی ایران نقش هایروسرباز در نی

 دفاع از جان و مال و ناموس مردم، استقالل و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسالمی ایران،

امدادی، آموزشی، تولیدی، جهاد  های فعالیتایجاد نظم و انضباط اجتماعی، مشارکت در 

 سازندگی کشور در زمان صلح.

و اهداف خدمت سربازی در کشور جمهوری اسالمی  ی خدمت سربازی توجه به فلسفه با

گردیده است. در  ینیب شیپ یو فرد یایران، دستاوردهایی برای این دوران را در دو سطح مل

به ایجاد و حفظ امنیت و نظم  توان یم یدر سطح مل یخدمت سرباز یخصوص دستاوردها

رشد و توسعه کشور در زمان صلح اشاره کرد. عالوه بر  و گیاجتماعی و مشارکت در سازند

دستاوردهای ملی مهمی که خدمت سربازی برای کشور دارد، در اهداف خدمت سربازی 

الف(  اند از: گردیده که عبارت ینیب شیدستاوردهای فردی و شخصی هم برای خود سرباز پ

مختلف باشد، ب( دوران  یها رصهدوران سربازی دوران رشد و توانمندسازی سربازان در ع

ترین گام برای استقالل و خودکفایی جوان است، ج( سربازی میدانی برای  سربازی اولین و مهم

پذیری در جامعه است، د( آشنایی جوانان با  تمرین و افزایش آمادگی جوانان برای مسئولیت

از دیگر  پذیری های اجتماعی در دوران سربازی ممکن است، و( نظم بسیاری از واقعیت

و تحمل  برد یافراد را باال م یآور دستاوردهای مهم خدمت سربازی است، ه( دوران سربازی تاب

 ( دوران سربازی فرصت مناسبی براییو  دهد یم شیجوانان در برابر مشکالت را افزا

 های تخصصی است. در برخی زمینه یا های فنی حرفه و کسب مهارت یآموز مهارت
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 تحقیق پیشینه

( بیانگر آن بود که دوره آموزش وظیفه عمومی بر 7310ذاکری )فرد و  تحقیق دانش یجنتا

های ارتباطی، روحیه  مهارت ،یشخصیتی سربازان ازجمله نفوذ و کمال طلب های مهارتتوسعه 

است. موسوی  تأثیرگذار تیریزی و احساس مسئول نفس، برنامه کار تیمی، تجربه فردی، اعتمادبه

( در پژوهش خود برای دوره مقدس سربازی مزایایی همچون افزایش 7312ن )همکارانقابی و 

اتکایی، افزایش روحیه تعاون و همکاری، آشنایی با فرهنگ مردمان ایران اسالمی، افزایش  خود

 اند. و افزایش حس تعلق سربازان به نظام را برشمرده حس تعلق سرزمینی

 تأثیروظیفه یک واحد نظامی انجام داد به  ( در پژوهشی که روی کارکنان7380نیا ) صادقی

( نشان داد 7388فر ) معنادار آموزش نظامی بر سالمت روانی سربازان اشاره کرده است. مشفقی

معروف و نهی  هایی نظیر دفاع، حمایت از ستمدیدگان، ذلت ناپذیری، حفظ اسالم، امربه شاخص

 اند. عنوان عوامل تربیتی شناخته هو هویت را ب یریپذ احترام، اطاعت نفس، زتاز منکر، ع

یافته که دوره آموزشی خدمت سربازی بر سالمت  ( به این نتیجه دست7312) پور طالبی

شده در طول دوره آموزشی  دارد و معتقد است که تمهیدات به کار گرفته تأثیرروان سربازان 

همکاران و  ینیحس یعل جیشود. نتا باعث حفظ سالمت روان سربازان در سطح مطلوب می

 ،یبا اجماع مل یارتباطات اجتماع ،یتعلق به فرهنگ ملبعُد  ر( نشان داده در چها7314)

تفاوت  ،یاجتماع یهمبستگ یها از شاخص یملمشترک  یو نمادها یو دگردوست ییگرا عام

وجود دارد و در پنج بعد  دهید با افراد آموزش دالورودیجد یها دو گروه نمونه انیم یمعنادار

جامعه، انتظار  یکنترل و نظارت از سو ساساح ،یاجتماع یریپذ تیتعهد و مسئول) رگید

دو  نیب یتوافق( تفاوت معنادار ایو اجماع  یاز جامعه، اعتماد اجتماع تیو حما یسودمند

 شود. بخش نمونه مالحظه نمی

و  جامعه کیاهداف  شبردیدر پ ها آنو نقش  یسازمان یشهروند یرفتارها تیتوجه اهم با

و قبول  یواقع یجوان در دوره گذار به زندگ نکهیبا توجه به ا یدوره خدمت سرباز تیاهم

و اجرا  یزیر صورت مطلوب برنامه به که یقرار دارد و درصورت یمختلف اجتماع یها تیمسئول

به  ییپاسخگو یپژوهش در پ نیداشته باشد ا یدر پ یشمار یب یوردهادستا تواند یشود م

 :باشد یم ریسؤاالت ز
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 نیآن در ب یها و مؤلفه یسازمان یموجود رفتار شهروند تیوضع نیب ایآ .7
خدمت نرفته دانشگاه تهران اختالف  انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو
 وجود دارد؟ یمعنادار

افراد داشته  یرو تواند یم ایی  چه اثرات سازنده یگذراندن دوره خدمت سرباز .2
 باشد؟

 پژوهش شناسی روش

صورت گرفته  7یمتوال یحیطرح تشر خته،یپژوهش آم های روشضر با استفاده از حا پژوهش

و سپس در ادامه آن از  شده یگردآور یکم یها . در ابتدا دادهباشد یدو مرحله م یاست که دارا

 یبخش کم زیبرانگ مبهم و سؤال یها و روشن کردن جنبه شتریب حیجهت توض یفیک یها داده

مطالعه  یرا برا یتر چارچوب کامل ختهیپژوهش آم های روشتفاده از است. اس دهیاستفاده گرد

مطالعه رفتار  یبرا یکم یها . صرفاً استفاده از دادهدهد یارائه م یسازمان یرفتار شهروند

 قی(. به کار بردن روش تحق2001کرسول و پالنو کالرک، باشد ) یم یناکاف یسازمان یشهروند

 ها دهیپژوهشگر را نسبت به شناخت بهتر پد رود یکه انتظار م طور آن ییتنها به یفیک ای یکم

به  یفیو ک یکم قینمودن دو دسته تحق بیاما چنانچه پژوهشگر بتواند با ترک؛ دهد ینم یاری

بازرگان، ) ابدی یتحت مطالعه دست م دهیاز پد یموردنظر بپردازد به درک بهتر دهیپد یبررس

7381 .) 

 یسازمان یشهروند یرا در خصوص رفتارها یکم یها دهدا تداپژوهش، محقق اب نیدر ا

و آشکار کردن  شتریب حیتوض یبرا یفیک یها کرده است و سپس از داده یگردآور انیدانشجو

 استفاده نموده است. ،یکم یها داده یعنیبخش اول پژوهش،  زیبرانگ ابهام یها جنبه یبرخ

پسر دانشگاه تهران بوده که در  انیپژوهش حاضر دربرگیرنده همه دانشجو یآمار جامعه

عنوان نمونه  به ها آننفر از  300در دسترس، یریگ و با استفاده از روش نمونه یبخش کم

 ینفر خدمت سرباز 734نرفته و  ینفر از آنان خدمت سرباز 271 انیم نیکه از ا دیانتخاب گرد

انجام مصاحبه  ید براصورت هدفمن نفر از افراد خدمت رفته به 70 یفیک خشدر ب رفته بودند.

                                                                                                                                       

7. Mixed methods sequential explanatory design 
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انتخاب  یفیک یلیتکم یها داده یگردآور یبرا انیکه دانشجو یمعن نیبه ا دند،یانتخاب گرد

 یها امر با توجه به نمره پرسشنامه نیباشند و ا ییباال یسازمان یرفتار شهروند یشدند که دارا

 ستیبا یه مشده بود صورت گرفت، چراک یرفته گردآور خدمت افرادکه در مرحله اول از 

 یها داده ،یفیکه در خصوص سؤال بخش ک میکرد یمصاحبه انتخاب م یرا برا انیدانشجو

 .دادند یمحقق قرار م اریرا در اخت یکاف

 یدر مرحله اول پژوهش، از پرسشنامه رفتار شهروند یکم یها داده یجهت گردآور 

 یساز یترجمه و بوم یارسکه به زبان ف دی( استفاده گرد7110همکاران )پودساکف و  یسازمان

 ،یوجدان کار ،یجوانمرد ؛یعنی یسازمان یبا توجه پنج بعد رفتار شهروند ها آنشد. 

 نیابزار را تدو نی( ا7188اورگان )توسط  شنهادشدهیپ یماعو آداب اجت نزاکت ،یدوست نوع

بدون  ایباز  یها از مصاحبه یفیک یها داده یکردند. در ادامه در مرحله دوم، جهت گردآور

انجام  گریکه محقق احساس کرد که د افتیادامه  یها تا زمان . مصاحبهدیساختار استفاده گرد

در  یخصوص اثرات گذراندن دوره خدمت سرباز ررا د یدیجد یها داده شتر،یب یها مصاحبه

بود  نیپژوهش ا نیمالک ورود به ا .وستیبه وقوع پ 7اشباع دهیپد یعنی گذارد، ینم اریاخت

خدمت باشند و  انیکارت پا یدارا نکهیا ایبوده و  یلیتحص تیمعاف یدارا ای انیدانشجو

پژوهش آن بود که  نی. مالک خروج از اندیپژوهش شرکت نما نیکامل در ا تیبا رضا نیهمچن

با  لیجهت ادامه تحص وکه خدمت خود را ناتمام گذاشته  یافراد ایو  تیکارت معاف یافراد دارا

 پژوهش کنار گذاشته شوند. اند، از نموده هیوخود تس یخدمت گانی

و انحراف  نیانگیمانند م) یفیتوصآمار  یها از شاخص یکم یها داده لیوتحل هیتجز جهت

دو گروه مستقل( استفاده شد. در ادامه جهت  یبرا tآزمون ) یاستنباطآمار  یها ( و آزموناریمع

 یبند مقوله ،یها، کدگذار داده دهی سازمانها، از  آمده از مصاحبه دست به یفیک یها داده لیتحل

متن ) یفیک یها ها، داده که پس اتمام مصاحبه یمعن نی. به ادیموضوع استفاده گرد جادیاو 

و  دیگرد یبند و مقوله یکدگذار ،دهی سازمانشد و سپس  یها( بررس مصاحبه ینوشتار

از جزء به کل و  ،یفیک یها داده لیتحل ندیها( عمده مشخص شدند. فرآ تم) یها موضوع

                                                                                                                                       

7. saturation 
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شش مرحله  یفیک یها داده لیتحل ی( برا7381بازرگان ). ردیگ یصورت م ییصورت استقرا به

 کرده است: انیب ریبه را شرح ز

 یچگونگ نییو تع ها آننسبت به  یها، کسب احساس کل داده یمرور متن نوشتار .7
 .یمتن نوشتار یبند بخش

 ها آن یگذار جمله و شماره ایمانند عبارت  ها داده یاز متن نوشتار یها انتخاب بخش .2
 شده. یصورت اطالعات کدگذار به

 تر اطالعات. عمده یها صورت دسته به ها آنو ادغام  شده نیتدو یمرور کدها .3
 یها تر در دسته کوچک یها و ادغام دسته یتکرار یها ها، حذف دسته کاهش دسته .4

 مقوله(.دسته ) 20تر به حدود  عمده
 موضوع. 1تا  0ها( به  مقولهها )کددسته  لیتبد .0
ها  مقوله هیعنوان موضوع بحث و مشخص کردن بق ( بهییها مقوله) ییکدهاانتخاب  .1

 .قیدر گزارش تحق ها آن فیتوص یبرا

 پژوهش یبخش کم یها افتهی

موجود  تیوضع نیب ایآ" نکهیکه مطرح شد عبارت بود از ا یپژوهش، سؤال یبخش کم در

خدمت  انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو نیآن در ب یها و مؤلفه یسازمان یرفتار شهروند

سؤال، ابتدا  نیبه ا ییپاسخگو یدر راستا "وجود دارد؟ ینرفته دانشگاه تهران اختالف معنادار

آن بود که  انگریب نیآزمون لو جیاستفاده شد. نتا نیاز آزمون لو ها انسیروا یجهت همگن

 . باشد یها همگن م دو گروه در تمام مؤلفه انسیوار

دو گروه،  نیآن در ب یها و مؤلفه یسازمان یتفاوت رفتار شهروند یلذا در ادامه جهت بررس

دو گروه مستقل  یبرا «t»آزمون خدمت نرفته، از  انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو یعنی

منظور، به  نی. به همشود یپژوهش پرداخته م یها افتهی ی . در ادامه به ارائهدیاستفاده گرد

 ،یوجدان کار ،یسازمان یرفتار شهروند یمربوط به سطح کل یها افتهیبه ارائه  بیترت

رفته و  دمتخ انیدو گروه دانشجو نیدر ب یو آداب اجتماع نزاکت ،یجوانمرد ،یدوست نوع

 خدمت نرفته پرداخته شده است. انیدانشجو
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 یسازمان یدو گروه برحسب بروز رفتار شهروند سهی( مقا7

رفتار شهروندی  ریمتغ یشده برا محاسبه tآن است که مقدار  انگری( ب2جدول ) جیتان

فرض صفر،  نیتر بوده بنابرا ( بزرگ11/7جدول ) یاز مقدار بحران 00/0 یدر سطح آلفا ،یسازمان

 توان یم نانیاطم 10/0با  گرید عبارت . بهشود یدو گروه، رد م نیانگیبودن م یبر مساو یمبن

 یخدمت نرفته از سطح باالتر انیبا دانشجو اسیخدمت رفته در ق انیدانشجو که اذعان داشت

 دار یمعن یازنظر آمار نیانگیاختالف م نیو ا باشند یبرخوردار م یاز رفتار شهروندی سازمان

 (.2جدول باشد ) یم

وه رفتار شهروندی سازمانی بین دو گر سهیجهت مقا t-test یآزمون آمار جی: نتا1 ۀشمار جدول 

 خدمت نرفته انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو

 

 یدو گروه برحسب بروز وجدان کار سهی( مقا2

در سطح  ،یمؤلفه وجدان کار یشده برا محاسبه tآن است که مقدار  انگری( ب3جدول ) جینتا

 یبر مساو یفرض صفر، مبن نیتر بوده بنابرا ( بزرگ11/7جدول ) یاز مقدار بحران 00/0 یآلفا

اذعان داشت که  توان یم نانیاطم 10/0با  گرید عبارت . بهشود یدو گروه، رد م نیانگیم بودن

از خود  یشتریب یخدمت نرفته وجدان کار انیبا دانشجو اسیخدمت رفته در ق انیدانشجو

 (.3جدول باشد ) یم دار یمعن یازنظر آمار نیانگیاختالف م نیو ا دهند ینشان م

 

 آزمون آماری

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 t قدارم

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

تفاوت 

 ها میانگین

رفتار 
شهروندی 
 سازمانی

دانشجویان 
810/4 734 خدمت رفته  708/0  

71/73 348 000/0 231/0 
دانشجویان 
121/4 271 خدمت نرفته  714/0  
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بین دو گروه  یمؤلفه وجدان کار سهیجهت مقا t-test یمون آمارآز جی: نتا1 ۀشمار جدول
 خدمت نرفته انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو

 یدوست نوعبروز  برحسبمقایسه دو گروه  (3

 سطح در دوستی، نوعمؤلفه  برایشده  محاسبه t مقدار که بیانگر آن است (4جدول ) نتایج

صفر، مبنی بر مساوی  فرض بنابراین دهبوتر  کوچک (11/7جدول ) بحرانی مقدار از 00/0 آلفای

 داشت اذعان توان می اطمینان 10/0 با گرید عبارت . بهشود می پذیرفته بودن میانگین دو گروه،

ی اختالف دوست نوعبروز  ینهیدرزم نرفته خدمت دانشجویان و رفته خدمت که بین دانشجویان

 (.4جدول ندارد )داری وجود  معنی

 گروه دو بین دوستی نوعمؤلفه  مقایسه جهت t-test آماری آزمون نتایج: 1 ۀشمار جدول 
 نرفته خدمت دانشجویان و رفته خدمت دانشجویان

 آزمون آماری

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 t مقدار
درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

تفاوت 
 ها میانگین

 وجدان کاری

دانشجویان 
843/4 734 رفته خدمت  377/0  

47/70 348 000/0 381/0 
دانشجویان 
400/4 271 خدمت نرفته  304/0  

 آزمون آماری                      

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 مقدار
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

تفاوت 
 میانگین

 ها

 دوستی نوع

دانشجویان 
101/4 734 خدمت رفته  308/0  

17/7 348 708/0 008/0 
دانشجویان 
800/4 271 خدمت نرفته  338/0  
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 یدو گروه برحسب بروز جوانمرد سهی( مقا4

در سطح  ،یمؤلفه جوانمرد یشده برا محاسبه tآن است که مقدار  انگری( ب0جدول ) جینتا
 یبر مساو یفرض صفر، مبن نیتر بوده بنابرا ( بزرگ11/7ل )جدو یاز مقدار بحران 00/0 یآلفا

اذعان داشت که  توان یم نانیاطم 10/0با  گرید عبارت . بهشود یدو گروه، رد م نیانگیبودن م
از خود نشان  یشتریب یخدمت نرفته جوانمرد انیبا دانشجو اسیرفته در ق خدمت انیدانشجو

 (.0جدول باشد ) یم دار یمعن یارازنظر آم نیانگیاختالف م نیو ا دهند یم

 

 انیبین دو گروه دانشجو یمؤلفه جوانمرد سهیجهت مقا t-testآزمون  جی: نتا1 شمارۀ جدول 
 خدمت نرفته انیخدمت رفته و دانشجو

 

 بروز نزاکت برحسب( مقایسه دو گروه 0

 آلفای سطح در نزاکت،مؤلفه  برایشده  محاسبه t مقدار که است آن بیانگر( 1جدول ) نتایج

 بودن مساوی بر مبنی صفر، فرض بنابراین بودهتر  ( کوچک11/7جدول ) بحرانی مقدار زا 00/0

 که داشت اذعان توان می اطمینان 10/0 با گرید عبارت . بهشود می پذیرفته گروه، دو میانگین

 اختالف نزاکت بروز ٔ نهیدرزم نرفته خدمت دانشجویان و رفته خدمت دانشجویان بین

 (.1 جدول) ندارد وجود داری معنی

 

 آزمون آماری

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 t مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

تفاوت 

 ها میانگین

 جوانمردی

دانشجویان 

101/4 734 خدمت رفته  311/0  

30/77 348 000/0 401/0 

دانشجویان 

400/4 271 خدمت نرفته  308/0  
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گروه دانشجویان  دو بین نزاکت مؤلفه مقایسه جهت t-test آماری آزمون نتایج: 6 ۀشمار جدول

 خدمت رفته و دانشجویان خدمت نرفته

 

 بروز آداب اجتماعی برحسب( مقایسه دو گروه 1

 در اجتماعی، آدابمؤلفه  برایشده  محاسبه t مقدار که بیانگر آن است (1جدول ) نتایج

صفر، مبنی بر  فرض بنابراین بوده تر بزرگ( 11/7جدول ) بحرانی رمقدا از 00/0 آلفای سطح

 اذعان توان می اطمینان 10/0 با گرید عبارت . بهشود می رد مساوی بودن میانگین دو گروه،

اجتماعی بیشتری  آداب نرفته خدمت دانشجویان در قیاس با رفته خدمت که دانشجویان داشت

 (.1جدول هست )دار  آماری معنی ازنظرمیانگین و این اختالف  دهند از خود نشان می

بین دو گروه  یمؤلفه آداب اجتماع سهیجهت مقا t-test یآزمون آمار جی: نتا1 ۀشمار جدول
 خدمت نرفته انیخدمت رفته و دانشجو انیدانشجو

 آزمون آماری

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 t مقدار
درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

تفاوت 
 ها نمیانگی

نزاک
 ت

دانشجویان 
183/4 734 خدمت رفته  322/0  

13/7 348 703/0 012/0 
دانشجویان 
127/4 271 خدمت نرفته  310/0  

 آزمون آماری

 متغیر

t-test های مستقل مقایسه گروه 

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 مقدار
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

تفاوت 
 ها میانگین

 آداب
 اجتماعی

دانشجویان خدمت 
881/4 734 رفته  333/0  

71/0 348 000/0 201/0 
دانشجویان خدمت 

111/4 271 نرفته  318/0  
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رفتار  نیانگی( از پژوهش نشان داد که میبخش کمبخش ) نیا یها افتهی ،یطورکل به

خدمت نرفته  انیخدمت رفته از دانشجو انیدانشجو انیآن در م یاه و مؤلفه یسازمان یشهروند

و آداب  یوجدان کار ،یبخصوص در ابعاد جوانمرد نیانگیاختالف م نیو ا باشد یم شتریب

 انیچرا دانشجو نکهیدار بوده است. ا معنا یخود گرفته و ازنظر آمار به یشکل بارزتر یاجتماع

را از خود  یشتریب یسازمان یت نرفته رفتار شهروندخدم انیبا دانشجو اسیخدمت رفته در ق

که در ادامه به آن پرداخته  باشد یم یفیپژوهش ک های روشاستفاده از  ازمندین دهند یبروز م

 .شود یم

 پژوهش یفیبخش ک یها افتهی

را پشت  یکه دوره خدمت سرباز یانیپژوهش نشان داد که دانشجو یبخش کم یها افتهی

از خود بروز  یشتریب یسازمان یشهروند یرفتارها انیدانشجو ریبا سا اسیقاند در  سر گذاشته

 یاختالف ازنظر آمار نیا یو آداب اجتماع یوجدان کار ،یجوانمرد یها و در مؤلفه دهند یم

آن بودند که با  یدر پ نی(، محققیفیبخش کپژوهش )بخش از  نی. در استبوده ا دار یمعن

در دوره  یعوامل ایاز افراد خدمت رفته، مشخص کنند چه تجارب  یاستفاده از مصاحبه با تعداد

از  ییباال زانیخدمت رفته دانشگاه تهران م انیباعث شده است که دانشجو یخدمت سرباز

بود  نیکه مطرح شد ا یبخش سؤال نیبروز دهند. لذا در ا درا از خو یسازمان یرفتار شهروند

 گذارد؟ یفرد م کی یرو ییا ازندهچه اثرات س یکه گذراندن دوره خدمت سرباز

ها  خدمت رفته صورت گرفت، متن مصاحبه انیاز دانشجو یها با تعداد مصاحبه ازآنکه پس

و  یبند مقوله ،یکدگذار ،دهی سازمانپس از  نیشد و محقق یبازخوان نیبارها توسط محقق

 یر شهروندکه باعث باال رفتن سطح رفتا یها، توانستند چند موضوع اصل موضوع ییشناسا

بخش  یها افتهی ،یطورکل کنند. به ییرفته شده است را شناسا تخدم انیدانشجو یسازمان

مانند تحمل  یمثبت یها صهیباعث پرورش خص ینشان داد گذراندن دوره خدمت سرباز یفیک

و  ینید یباورها تیتقو ،یخودکنترل شیافزا ،یتیشخص یپختگ ،یریپذ تیمسئول ،ها سختی

 یباالتر بودن سطح رفتارها یبرا یکاف نییکه خود تب شود یم یریپذ مو نظ یشناس وقت

. در ادامه تالش شده است آورد یخدمت رفته را فراهم م انیدانشجو انیدر م یسازمان یشهروند

 موارد پرداخته شود. نیا حیبه توض

دوره  اظهار کردند که ها آندرصد( از  13نفر ) 74نفر مورد مصاحبه،  70: از ها سختی تحمل
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و در  تر تحمل کنند را راحت ها یو دشوار ها سختیکه افراد  شود یباعث م یخدمت سرباز

را تجربه کرده و از پس  یطیشرا نیچراکه قبالً چن ند،یعمل نما تر یمنطق ،ها سختیبرخورد با 

 داشت که: انیخصوص ب نیاز افراد مورد مصاحبه در ا یکیمثال،  عنوان . بهاند آن برآمده
در اون  ستیبا یو من م سرد بود یلینگهبان بودم، هوا خ یشب زمستون هیکه  ادمهیمن "

 گرید یو از طرف دمیلرز یاز شدت سرما به خودم م ادمهی دادم، یساعت پست م 2سخت  طیشرا

ساعت  2استخوان سوز آن شب، تونستم  یسرما رغمیهرحال عل ترک پست کنم... به تونستم ینم

در  نیمشابه هم یها و تجربه گهید یاز شبا یلیل انجام بدم. اون شب و خکام ورط پست خودمو به

. امیمقابله کنم و چگونه از پس اونا بر ب ها سختیداد که چگونه با  ادیبه من  ،یدوره خدمت سرباز

 لیتحص یها یجمله دشوار من ،یکنون یزندگ یها یدشوار تونم یتر م االن به لطف اون روزا، راحت

 ."امیا تحمل کنم و از پس اونا بر بر شگاهدر دان

 رابطه اظهار داشت که: نیاز افراد مورد مصاحبه در ا گرید یکی نیهمچن
 طیکه تو اون شرا یریگ یم ادیو  یدشوار آماده ش طیکه برا شرا یریگ یم ادیدر خدمت "

 مواجه شد یمشابه طیبا شرا یوقت ندهیکه در آ دهیم ادیخودش به آدم  نیسخت نترسی و ا

که تو خدمت برام  یطیاز شرا یکیمن  مثالً .رهیبگ میتصم تر یخودشو گم نکنه و بتونه منطق

ساله دشواره که از خونوادش  71 ای 78جوونه  هیاز خونوادم بود. خوب برا  یورتحملش سخت بود د

کم  کم یول کرد یم تیموضوع منو اذ نیدور باشه و از آغوش گرم خونوادش جدا شه. ابتداش ا

 تر شده و راحت یلیاز خونوادم برام خ یدانشجو هستم تحمل دور که نو اآل امیستم باش کنار بتون

 ."کنم یعمل م تر یمنطق هیقض نیدر مواجه با ا

اظهار کردند که  ها آندرصد( از  81نفر ) 73نفر مورد مصاحبه،  70: از یریپذ تیمسئول

 یشود. به عبارت تیدر افراد تقو تیاحساس مسئول شود یباعث م یگذراندن دوره خدمت سرباز

دارد  یکه در دل آن جا ییپاسخگو ستمیو س یخدمت سرباز تیاظهار کردند که ماه ها آن

که  دهد یمحوله را در فرد پرورش م فهیدر قبال وظ ییو پاسخگو یشناس فهیحس وظ ینوع به

خانواده و چه در بستر فرد، چه در  ندهیآ یو در زندگ شده نهیمرورزمان در فرد نهاد امر به نیا

 داشت که: انیخصوص ب نیاز افراد مورد مصاحبه در ا یکی. دهد یخود را نشان م تأثیراجتماع، 
انجام دادنشون غفلت  و در یبد تیکه به کارها اهم یریگ یم ادیتو  یدر خدمت سرباز"

 یاجتماع یبعداً در زندگ تو شد یمباعث  یدادن به کارها در خدمت سرباز تیاهم نی. همینکن

در  چیز همه تیو مسئول یپست بد دیکه امشب با گن یبهت م یوقت مثالً. یبش رتریپذ تیمسئول
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اونو  یبها دیبا نصورتیرایچراکه در غ یغفلت کن یچیاز ه یتون یتوه، تو نم عهدهاون ساعت بر 

 تیاهمکه همواره حواست جمع باشه و به درست انجام دادن کارها  شه یخودش باعث م نی. ایبد

 ."یبد

 :دیگو یم نیچن باره نیاز افراد مورد مصاحبه درا گرید یفرد
که خواب هستند و  یباش یمراقب همه افراد دیبا شگاهیعنوان مسئول آسا به ی... وقت "

و  یکار ،یفرد یکه بعداً در زندگ شه یخودش سبب م نیا وفته،یبراشون ن یحواست باشه که اتفاق

 ."یو در اجتماع نقش خودتو بهتر انجام بد یاشب رتریپذ تیمسئول یاجتماع

 700) ها آنکه مورد مصاحبه قرار گرفتند، همه  ینفر 70: از یریپذ و نظم یشناس وقت

دادن به زمان و  تیاهم شود یباعث م یداشتند که گذراندن دوره خدمت سرباز انیدرصد( ب

از طرف مقامات مافوق به  یدوره خدمت سرباز یشود، چراکه در ط تیدر افراد تقو یشناس وقت

 ها آنرا در  یا صهیخص نیامر با مرور زمان چن نیو ا گردد یم بذولم یامر توجه خاص نیا

 داشت که: انیاز افراد مورد مصاحبه ب یکیرابطه  نیدر ا .دهد یپرورش م
ا نظم و انضباط ر نیا دیو تو با شهیداده م ادیتو خدمت به تو نظم و انضباط  که ییازآنجا "

و کارها را بدون تلف  یموقع سرکار حاضر ش که همواره به شهیخودش باعث م نیا ،یریبگ ادی

 ای ،یش داریو سر موقع از خواب ب یسر موقع بخواب یمجبور ی... وقتیانجام بد یکردن وقت و انرژ

 ."یریبگ ادیکه در خدمت نظم را  شه یسبب م یکارات برنامه داشته باش یبرا دیهمواره با نکهیا

 رابطه اظهار داشت که: نیاز افراد مورد مصاحبه در ا گرید یکی نیهمچن
آن در  تیکه به زمان و اهم شه یباعث م یعنی اره،یشناس بار م فرد را وقت یخدمت سرباز "

 زهایچ یلیخودش خ یشناس وقت نیا ی. در خدمت سربازیواقف ش ات ندهیآ یو کار یفرد یزندگ

 یتو خدمت سرباز که نی... همیفرمانده بر ایمافوق  مثالًبه مالقات  دیبا چه وقت مثالًده،  ینشون م

خودش حس  نیا ،یو دستوراتشو به نحو احسن انجام بد یکه به مافوقت احترام بذار یریگ یم ادی

و  هیاز وجدان کار ی. درواقع، احترام به مافوق خودش شکلداره ینگه م داریرا در تو ب یوجدان کار

 ."ینذار نیرا زم یتو کار که شه یسبب م

 داشت که: انیخصوص ب نیاز افراد مورد مصاحبه در ا گرید یکی نیهمچن
ازآنکه به  اما پس شدم، یم داریاز خواب ب ریها د صبح یو حت نبودم یشناس من قبالً آدم وقت"

سخت  یلیشوکه شدم. اولش برام خ دمیرا د یدوره آموزش تیاعزام شدم و اون جد یخدمت سرباز

شدم،  هیچن دفعه تنب نکهیازا خودمو به صبحگاه برسونم... پس مثالًبود که از خواب بلند شم و 
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 داریسروقت ب گهید یاز دوستا یلیخدمت کرد و تالش کردم با خ شه ینم یطور نیاکه  دمیفهم

شم شناس با گرفتم که وقت ادیکم  از او روز به بعد کم یشم و کارامو انجام بدم. اولش سخت بود ول

از همون روزا شروع  مویوقت شناس ینایتمر نیگفت اول شه یموقع انجام بدم. م رو به یو هر کار

 ."ردمک

گذراندن خدمت  را که یها صهیاز خص یطور کل، برخ به یفیک یها داده لیدر ادامه، تحل 

 یموضوع گرید یتیشخص یساخت. پختگ داریرا پد شود یم ها آنمنجر به وجود آمدن  یسرباز

 یفیک یها داده لیدرصد( به آن اشاره کردند. تحل 80نفر ) 72فرد مورد مصاحبه،  70ود که از ب

مانع بروز  ینوع به یآن بود که از منظر افراد مورد مصاحبه دوره خدمت سرباز انگریب

 هیبا تنب یدر بستر سرباز یرفتارها نیچراکه چن شود، یناپخته فرد م یو رفتارها یخودخواه

دارد اما  یامر در ابتدا حالت اجبار نی. ادیآ یبه عمل م یریجلوگ ها آنو از بروز مواجه شده 

که در  دیباش دهیشن دی. شاردیگ یو حالت داوطلبانه به خود م شده نهینهادمرورزمان در فرد  به

 شود یاستفاده م "بذار بر خدمت تا آدم شه "اصطالح از  یبطن جامعه در مورد خدمت سرباز

 .باشد یشده م بر صحت گفته مطرح یلیکه خود دل

از افراد مورد مصاحبه  یآن بود که از منظر تعداد انگریب یفیک یها داده لیتحل نیهمچن

 تیو تقو یخودکنترل شیباعث افزا ی، گذراندن دوره خدمت سرباز(درصد 13نفر معادل  77)

در قالب  یستیاخاص خود حضور دارد و ب نیسازمان با قوان کیچراکه فرد در  شود، یآن م

فرد را  یخودکنترل تواند یخود م نینظام( رفتار کند که ا مخصوصخاص ) یرفتار یکدها

از رفتارها را  یخاص اجازه انجام برخ یرفتار یکدها نیدهد، چراکه فرد در قالب ا شیافزا

 ندارد.

 یتارهارف تواند یم یداشتند که دوره خدمت سرباز انیاز افراد مورد مصاحبه ب یبرخ بعالوه

. به اعتقاد دیآشنا نما ها آنورسوم  و آداب مختلف یها تیو فرد را با قوم دینما تیرا تقو یگروه

و  یتیعدالت است چراکه همه افراد با هر قوم ینمود واقع یاز افراد مورد مصاحبه، سرباز یبرخ

فراد مورد دوره را پشت سر بگذارند. در ادامه ا نیا یستیبا یاجتماع -یبا هر طبقه اقتصاد

از  یدر برخ ینید یباورها تیباعث تقو یاشاره کردند که دوره خدمت سرباز ینوع مصاحبه به

اسالم مانند نماز، روزه، مراسم  نید یها و نمودها دوره به آموزه نیچراکه در ا شود، یافراد م

 .شود یداده م یخاص تیو... اهم یعزادار
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 ها افتهی یتطابق همگون

بخش  یها افتهیو  یبخش کم یها افتهیاند  تالش کرده نیقسمت از پژوهش، محقق نیا در

 گری( با همدیفیو ک یکمبخش )دو  نیا یها افتهی ایآ ابندیکنند تا در سهیرا باهم مقا یفیک

. شود یم دهینام ها افتهی یتطابق همگون رود یبه کار م منظور نیکه به ا یکیمطابقت دارند. تکن

شامل  قیتحق نیدر امختلف )آمده از منابع  دست به 7یها افتهیمحققان  کین تکنیدر ا

تا مشخص کنند که تا چه اندازه به  دهند ی( را باهم مطابقت مشود یپرسشنامه و مصاحبه م

 (.2072کرس ول، دارند )شباهت  گریکدی

 یسازمان یشهروند یپژوهش نشان داد که رفتارها یها افتهیپژوهش،  یبخش کم در

 ها افتهی نی. همچنباشد یم شتریخدمت نرفته ب انیخدمت رفته نسبت به دانشجو انینشجودا

 نیب یدار یاختالف معن یو آداب اجتماع یجوانمرد ،ینشان داد که در ابعاد وجدان کار

 انیاختالف به نفع دانشجو نیخدمت رفته وجود دارد و ا انیجوخدمت رفته و دانش انیدانشجو

  .باشد یخدمت رفته م

بود که  نیمطرح شد و آن ا یسؤال کل کیپژوهش،  یفیبخش ک یعنیبخش دوم  در

ها نشان  مصاحبه لیدر ادامه، تحل گذارد؟ یفرد م یرو تأثیریچه  یگذراندن دوره خدمت سرباز

 ،ها سختیمانند تحمل  یمثبت یها صهیخص یداد که در کل گذراندن دوره خدمت سرباز

 تیتقو ،یخودکنترل شیافزا ،یتیشخص یپختگ ،یریپذ مو نظ یشناس وقت ،یریپذ تیمسئول

که باعث  هایی ویژگی دهد، یرا در فرد پرورش م ینید یباورها تیو تقو یگروه یرفتارها

 فایتر ا در بستر اجتماع پررنگ تر مهمو از همه  کار طیفرد نقش خود را در خانواده، مح شوند یم

 کند. 

رفتار  یپژوهش نشان داد که بعد جوانمرد یبخش کم یها افتهیکه گفته شد  طور همان

که با  خدمت نرفته است انیخدمت رفته باالتر از دانشجو انیدر دانشجو یسازمان یشهروند

 شیو افزا یتیشخص یپختگ ،ها سختیمانند تحمل  یفیدر بخش ک شده ییشناسا ییها صهیخص

                                                                                                                                       

7. Triangulation 
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و  یتیشخص یپختگ ،ها سختیمانند تحمل  یها یژگیو یدارد. به عبارت یسازگار یخودکنترل

رفتار  یمؤلفه جوانمرد توانند یو م باشند یم یدهنده جوانمرد خود نشان ،یخودکنترل شیافزا

گفت  توان یم یبه عبارت داده باشند. شیخدمت رفته افزا انیرا در دانشجو یسازمان یشهروند

از  یشتریب یخدمت نرفته جوانمرد انیبا دانشجو اسیق درخدمت رفته  انیدانشجو نکهیعلت ا

 یها صهیباعث پرورش خص یبوده است که گذراندن دوره خدمت سرباز نیاند ا خود بروز داده

شده است،  انیدانشجو نیدر ا یخودکنترل شیو افزا یتیشخص یپختگ ،ها سختیتحمل 

خدمت رفته در ارتباط  انیشجودان یاز سو شتریب یبا بروز جوانمرد شک یکه ب یها صهیخص

 .باشند یم

رفتار  یپژوهش نشان داد که بعد وجدان کار یبخش کم یها افتهی نیدامه، همچنا در

که با  خدمت نرفته است انیاز دانشجو شتریخدمت رفته ب انیدر دانشجو یسازمان یشهروند

 یریپذ و نظم یشناس وقت ،یریپذ تیمانند مسئول یفیبه دست آماده در بخش ک ییها صهیخص

خود از  یریپذ و نظم یشناس و وقت یریپذ تیمانند مسئول یصفات ،گرید یعبارت دارد. به یسازگار

 توان ی. مباشند یم یسازمان یرفتار شهروند یها از مؤلفه یکیعنوان  به یوجدان کار ینشانگرها

خدمت نرفته،  انیبا دانشجو سهیخدمت رفته دانشگاه تهران در مقا انیدانشجو نکهیگفت علت ا

بوده است که پشت سر گذاشتن دوره خدمت  نیاند ا ان دادهنش خوداز  یشتریب یوجدان کار

 نیدر ا یریپذ و نظم یشناس وقت ،یریپذ تیمانند مسئول یباعث پرورش صفات باارزش یسرباز

 یکیعنوان  به یوجدان کار یها شاخص ترین مهمکه ازجمله  یشده است، صفات انیدانشجو

 هستند. یسازمان یرفتار شهروند یها مؤلفه

 انیخدمت رفته از دانشجو انیدانشجو انیکه در م یسازمان یؤلفه از رفتار شهروندم نیسوم

 یبود، مؤلفه آداب اجتماع دار یمعن یازنظر آمار نیانگیاختالف م نیبود و ا شتریخدمت نرفته ب

. ستین ینید یباورها تیو تقو یگروه یرفتارها تیهمچون تقو یها یژگیبا و ارتباط یبود که ب

گذراندن دوره خدمت  جهیکه درنت ینید یو باورها یگروه یرفتارها تیتقو گر،ید یعبارت به

خدمت رفته در  انیدانشجو یعلت باالتر بودن آداب اجتماع تواند یم شوند یم جادیا یسرباز

 یازجمله نشانگرها یگروه یخدمت نرفته باشد، چراکه بخصوص رفتارها انیبا دانشجو اسیق

 7هست. در شکل  یسازمان یرفتار شهروند یها از مؤلفه یکی عنوان به یمهم آداب اجتماع
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گذراندن 

دوره خدمت 

 سربازی

 هاسختی تحمل

 یکنترل خود افزایش

 شخصیتی پختگی

 پذیریمسئولیت

 و شناسیوقت

 پذیرینظم

 رفتارهای تقویت

 گروهی

 های دینیباور تقویت

 جوانمردی

 کاری وجدانِ

 آدابِ

 اجتماعی

رفتارهای 

 شهروندی

پیامدهای گذراندن دوره 

خدمت سربازی در بخش 

 کیفی

 رفتار دار معنی ابعاد

 سازمانی در شهروندی

 کمی بخش

 (.7)شکل  آورده شده است یفیبخش ک یها افتهیو  یبخش کم یها افتهیارتباط 

 

 در دو بخش کمی و کیفی پژوهش آمده دست بههای  : تطابق همگونی یافته2 شمارۀ شکل
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 یریگ جهینت

دی سازمانی در میان دانشجویان ی بروز رفتارهای شهرون پژوهش حاضر با هدف مقایسه

و برای  خدمت رفته و دانشجویان خدمت نرفته دانشگاه تهران صورت گرفت. در این راستا

 پاسخگویی به هدف مذکور، پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت.

ی که در بخش کمی مطرح شد این بود که آیا بین دانشجویان خدمت رفته و سؤال

داری وجود  فته در خصوص بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تفاوت معنیدانشجویان خدمت نر

دوره خدمت سربازی را  که  انیدانشجو رفته هم یروهای کمی نشان داد که  دارد؟ تحلیل داده

اند رفتارهای  اند نسبت به دانشجویانی که هنوز خدمت سربازی نرفته پشت سر گذاشته

ها نشان داد که همگی  دهند. همچنین تحلیل داده می شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان

و آداب اجتماعی(  ی، نزاکتدوست نوعجوانمردی، وجدان کاری، ) یسازمانابعاد رفتار شهروندی 

در میان دانشجویان خدمت رفته دارای میانگین بیشتری نسبت به دانشجویان خدمت رفته 

ن داد که این اختالف میانگین در بروز ها نشا بیشتر داده لیوتحل هیتجزباشند. همچنین  می

آماری  ازنظرو آداب اجتماعی  رفتارهای شهروندی سازمانی، در ابعاد وجدان کاری، جوانمردی

 باشد. می توجه قابلدار بوده و این تفاوت  معنی

کلی و باز پاسخ مطرح شد و آن عبارت  سؤالدر مرحله دوم پژوهش یعنی بخش کیفی، یک 

گذارد؟ به همین منظور با  روی فرد می تأثیریاندن دوره خدمت سربازی چه بود از اینکه گذر

هایی به عمل  که در بخش اول پژوهش شرکت داشتند، مصاحبه تعدادی از افراد خدمت رفته

نشان داد که از منظر دانشجویان خدمت رفته، گذراندن دوره  ها دادهآمد. تحلیل متن نوشتاری 

شوند افراد در  آورد که باعث می می به وجودی را در افراد های مثبت خدمت سربازی خصیصه

ها عبارت  های خود را بهتر ایفا کنند. این صفات یا ویژگی و اجتماع نقش خانواده، محیط کار

 شخصیتی، پختگی پذیری، نظم و یشناس وقت پذیری، مسئولیت ،ها سختی بودند از تحمل

های  ها با یافته دینی. این یافته باورهای تقویت و گروهی رفتارهای تقویت ی،خودکنترل افزایش

موسوی نقابی و ، (7388فر ) مشفقی، (7310ذاکری )فرد و  دانشهای  در پژوهش آمده دست به

 همخوانی دارد. (7312پور ) طالبیو  (7313همکاران )
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( بیانگر آن بود که دوره آموزش وظیفه عمومی بر 7310ذاکری )فرد و  نتایج تحقیق دانش

های ارتباطی، روحیه  طلبی، مهارت شخصیتی سربازان ازجمله نفوذ و کمال های مهارتسعه تو

موسوی  است. تأثیرگذار تیریزی و احساس مسئول نفس، برنامه کار تیمی، تجربه فردی، اعتمادبه

( در پژوهش خود برای دوره مقدس سربازی مزایایی همچون افزایش 7312همکاران )نقابی و 

فزایش روحیه تعاون و همکاری، آشنایی با فرهنگ مردمان ایران اسالمی، افزایش اتکایی، ا خود

 اند. و افزایش حس تعلق سربازان به نظام را برشمرده حس تعلق سرزمینی

در بخش اول  آمده دست بههای  ها، یافته در ادامه، محققین با استفاده از تطابق همگونی یافته

در بخش دوم پژوهش یعنی بخش کیفی  آمده دست بهای ه پژوهش یعنی بخش کمی را با یافته

پژوهش در دو بخش  آمده دست بهی ها افتهمقایسه کردند. این مقایسه نشان داد که ی باهمرا 

ی بخش کیفی پژوهش تبیین ها افتهی گرید یعبارت بهکمی و کیفی( با یکدیگر سازگاری دارند. )

دانشجویان خدمت رفته را ارائه داد. به عبارتی  کافی برای باالتر بودن رفتار شهروندی سازمانی

توان گفت علت بیشتر بودن میزان رفتار شهروندی سازمانی در بین دانشجویان خدمت رفته  می

 ،ها سختی های مانند تحمل این بوده است که گذراندن دوره خدمت سربازی خصیصه

 تقویت ی،خودکنترل افزایش شخصیتی، پختگی پذیری، نظم و یشناس وقت پذیری، مسئولیت

که  دینی را در دانشجویان خدمت رفته پرورش داده است باورهای تقویت و گروهی رفتارهای

نشانگرهای رفتارهای شهروندی سازمانی هستند، یعنی وجود  ترین مهمها از  خود این خصیصه

ی رفتارهای شهروند ها آنها در نزد دانشجویان خدمت رفته باعث شده است که  این خصیصه

  سازمانی بیشتری نسبت به سایر دانشجویان از خود بروز دهند.

ی جوانمردی در بخش  مؤلفهبودن  معنادارنشان داد که علت  ها افتههمچنین در ادامه ی

 و بیشتر بودن میزان آن نزد دانشجویان خدمت رفته، وجود صفاتی مانند تحمل کمی پژوهش

های  تحلیل داده جهیدرنتاست که محققین  خودکنترلی افزایش و شخصیتی پختگی ،ها سختی

وجود صفات مذکور نزد دانشجویان خدمت  جهیدرنتیعنی اینکه ؛ دست یافتند ها آنکیفی به 

بیانگر آن بود که وجدان کاری  ها افتهبیشتر شده است. بعالوه، ی ها آنمردی جوانرفته میزان 

باالتر است که گذراندن دوره  از دانشجویان خدمت نرفته جهت ازآندانشجویان خدمت رفته 

 ها آنپذیری در  نظم و یشناس وقت پذیری، مسئولیت خدمت سربازی باعث پرورش صفاتی مانند
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ی و شناس وقتپذیری،  های مسئولیت شده است. این به آن معناست که وجود خصیصه

بروز دهد شود که فرد میزان بیشتری از وجدان کاری را از خود  پذیری در یک فرد باعث می نظم

که این خود تبیین کافی جهت باالتر بودن میزان وجدان کاری نزد دانشجویان خدمت رفته در 

از رفتار شهروندی سازمانی که  مؤلفهآورد. سومین  قیاس با دانشجویان خدمت رفته را فراهم می

آداب  مؤلفهدر بین دانشجویان خدمت رفته نسبت به دانشجویان خدمت نرفته بیشتر بود، 

های بخش کیفی نشان داد که دوره خدمت سربازی منجر  جتماعی بود. در این خصوص یافتها

تواند علت باالتر بودن آداب  شود و این می به تقویت رفتارهای گروهی و باورهای دینی افراد می

بخصوص  چراکهاجتماعی دانشجویان خدمت رفته در قیاس با دانشجویان خدمت نرفته باشد، 

ی رفتار ها مؤلفهیکی از  عنوان بهنشانگرهای مهم آداب اجتماعی  ازجملهی رفتارهای گروه

  باشد. شهروندی سازمانی می

در  هم  سربازانتواند پیامدهای مطلوبی را برای  با توجه به اینکه دوره خدمت سربازی می

هنیت بعد فردی و هم در بعد اجتماعی به همراه داشته باشد و با توجه به اینکه در جامعه ما ذ

شود از ابزارهای مختلف  چندان مطلوبی در خصوص خدمت سربازی وجود ندارد، لذا توصیه می

تواند به  استفاده شود تا با معرفی هرچه بهتر دوره خدمات سربازی و پیامدهای مثبتی که می

ها و ...(، ذهنیت  ی، تحمل سختیشناس وقتی، ریپذ تیمسئول ازجملهباشد )همراه داشته 

به تخصص مشموالن توجه شود و  شود یمپیشنهاد  را در این خصوص ایجاد کرد. یتر مطلوب

 ها آنبکار گرفته شوند تا احساس منفی هدر رفتن وقت در  شانیها تخصصبا توجه به  ها آن

جذابیت  تواند یمیی که دارند ها تخصص ۀنیدرزمشکل نگیرد. حتی آموزش بیشتر مشموالن 

شود  در پایان توصیه می به همراه داشته باشد. ها آنبرای  ندیآ وشخای  بیشتر این دوره و تجربه

 ازنظربا محققان جهت راه یافتن به میدان اصلی تحقیق همکاری نماید.  فهیوظ نظامکه سازمان 

باشند. اگر  نظامی می های سازمانو  ها پادگانمحققان پژوهش حاضر، میدان اصلی تحقیق، 

 و سربازی ادبیات تولید شود، باید وارد میدان اصلی تحقیق شدسرباز  ٔ نهیدرزمرود  انتظار می

باشد. توصیه  مقررات خاص خود را دارد و خود مانعی بر سر راه محققان می ها آنکه ورود به 

تا ادبیات خدمت  ی اصلی تحقیق فراهم آیدها دانیمشود زمینه همکاری بین محققان و  می

 ی سربازها استخراج شود.ریارگک بهیعنی محل  ها پادگانسربازی از دل 
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